
Читайте разом із знаходженням кожного яйця по мірі проходження стежки.  

Вербна Неділя 
Ісус та Його друзі прибули до Єрусалиму щоб відсвяткувати свято 
Пасхи. Поширилися новини про те, що Ісус у дорозі, зібрався 
величезний натовп, вони поклали верхній одяг на землю і схопили 
пальмове листя щоб махати. Який сюрприз! Коли Ісус з'явився, Він 
їхав на маленькому віслюкові! Було саме так, як пророк Захарія 
написав більш ніж за 400 років до того: 

"Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цар твій до 

тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на 

молодім віслюкові, сині ослиці."  

Захарія 9:9 

Таємна Вечеря 
Ісус та Його друзі мали особливу вечерю разом. Ісус помив ноги 
своїм  учням. Він хотів, щоб вони знали, що Він прийшов на 
землю щоб слугувати іншим. Ісус сказав учням, що помре, 
розділивши хліб та вино з ними зі словами: 

"Візьміть хліб цей і їжте його. Це тіло Моє. Пийте з чаші, бо це кров Моя, 
що засновує Новий Заповіт Божий і що проллється на користь багатьох людей на прощення 
гріхів їхніх." 

Від Матвія 26:26-28  

Сьогодні ми все ще пам'ятаємо, що сказав Ісус, коли ми ділимо хліб і вино як 
частину служби Святого Причастя. 

 Гетсиманський сад 
Після Вечері Ісус та Його учні вийшли в Гетсиманський сад. Ісус 
деякий час молився, просячи Бога допомогти Йому з тими 
труднощами, які в Нього були попереду. Коли Ісус молився, Його 
учні заснули. Ісус був розчарований тим, що Його друзі не могли 
не спати у той час коли Він молився. Учні і справді не розуміли 
того, що мало статися. Потім Іуда, який зрадив Ісуса, з'явився з 
солдатами, що заарештували Його. 

Великодня  Історія 



 Зречення Петра 
Коли Ісус їв зі своїми учнями, Він попередив їх, що один з них зрадить 
Його.  Петро, один з учнів Ісуса, був в жаху: «Не я», він кричав, «Я ніколи 
не зраджу Тебе».  «Це не ти», — пояснив Ісус, знаючи, що Петро 
заперечить, що знає Його. Тому Він сказав: 

"Правду кажу тобі, сьогодні ввечері, перш ніж проспіває півень, ти 
тричі скажеш, що не знаєш Мене." 

Матвія 26:34 
  

Після того, як Ісуса заарештували, Петро чекав у дворі, щоб почути, що 
відбувається.  Хтось упізнав його як одного з послідовників Ісуса. Петро злякався, 
тому заперечив, що коли-небудь знав Ісуса.  Потім хтось інший запитав його, а 
потім ще один.  Кожного разу Петро заперечував, що знав Ісуса.  Після того, як 
Петро тричі зрікся Ісуса, заспівав півень. Тоді Петро згадав, що Ісус сказав йому, 
що станеться. 
 

 Суд над Ісусом 
Ісуса привели до Понтія Пілата, щоб засудити. Пілат запитав Ісуса, чи 
Він - Юдейський цар. Солдати кепкували з Ісуса, вони одягли на 
Нього корону, зроблену з колючок та мантію. Над хрестом вони 
прибили табличку, на якій було написано: Ісус, цар Юдейський". 
Пілат знав, що Ісус був неповинний, але натовп кричав " Розіпни 
Його", тому Пілат умив руки і сказав їм: 

"Я не винен у Його смерті. Вирішуйте самі!" 

Від Матвія 27:24 

 

Ісуса б'ють 
Солдати били Ісуса, ми називаємо це побиття "отриманням 
полос". Коли Ісус був на хресті, Його розіп'яли з двох боків. 
Пророк Ісая передбачив, що це станеться, написавши: 

"Але Його рани були за наші переступи, 

Його було вражено за наші лихі вчинки. 

Покарання, що зцілювало нас, упало на Нього, 

і завдяки Його ранам ми зцілилися." 

Ісаї 53:5 

Ісус помирає 
Коли Ісус був вбитий на хресті, небо почорніло, стався землетрус, 
люди що померли, воскресли та завіса в храмі розірвалася на дві 
частини. Ісус помер, як жертва за нас, щоб всі наші гріхи могли 
бути прощені. В минулому завіса храму відділяла людей від 
Божого святого місця, тепер Ісус проложив шлях для кожного 
бути ближчими до Бога. 



Три дні потому 
Через три дні після смерті Ісуса Марія пішла відвідати гробницю, 
де був похований Ісус. Коли вона прибула, могила була 
порожня.  Ангел з’явився Марії і сказав їй, що Ісуса вже немає в 
гробі, він воскрес із мертвих! Тоді Ісус з’явився Марії, спочатку 
вона подумала, що це садівник, але коли зрозуміла, хто це, була 
вражена. 

Поява Ісуса 
Після того, як Ісус воскрес із мертвих, Він з’явився багатьом 
людям, включаючи своїх учнів.  Він показав їм рани на руках і 
ногах і нагадав, як сильно Він їх любить. 

Ісус сказав своїм учням: 

"Ідіть і зробіть Моїми учнями й послідовниками всі народи, 
охрестивши їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа, і навчіть їх виконувати 
все те, що Я вам заповідав. І будьте впевнені — Я завжди буду з вами, 

аж до кінця світу." 

Від Матвія 28:19-20 

Історія продовжується 
Ісус повернувся на небо, але на цьому історія не закінчується.  На 
П’ятидесятницю ми згадуємо, як Бог послав помічника, Святого 
Духа, щоб ми могли жити для Бога на землі, як Ісус. 

Християни вірять, що історія Великодня – це запрошення від Бога, 
прийняти Його любов і отримати прощення. Ісус поніс покарання за 
всі наші гріхи, жодна помилка більше не є надто великою, щоб 
утримувати нас від Бога, усі ми запрошені бути Його друзями. 

Якщо ви хочете бути другом Бога, ось проста молитва, яку ви можете сказати 
сьогодні: 

Дорогий Боже,  
Дякую Тобі за історію Великодня.  Мені прикро за ті 
моменти в моєму житті, коли я згрішив і поводився так, що 
Тобі не сподобалося.  Дякую, що Ти послав Свого сина Ісуса 
померти на хресті і понести покарання за мої помилки.  
Сьогодні я вибираю жити для Тебе і бути твоїм другом. 
Амінь.  
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